VCP-BRUGGE GAAT NAAR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN.
15 september 2018, VCP

De Vlaamse Christen Partij, afdeling Brugge, heeft een lijst neergelegd en gaat naar de
verkiezingen met lijst nummer 8! Onze slogan is ‘Geef je stad een hart!’
Prestige en winst zijn vaak de drijfveren van ons handelen. Wij stellen de mens centraal!
De Vlaamse Christen Partij, wil een “Christen Volkspartij” zijn van de eenentwintigste
eeuw. Priester Daens uit Aalst heeft twee eeuwen geleden de CVP gesticht vanuit een
sociaal-Vlaamsgezinde christendemocratische beweging. Daens is onze inspirator. We
hebben trouwens dezelfde initialen in onze partijnaam, maar in een andere volgorde ‘CVPVCP’. De sociaal-christendemocraten kwamen op voor de arbeiders, de minstbedeelden. Zo
willen wij ook bijzondere aandacht hebben voor armsten, de zwaksten in de samenleving, en
die ondersteunen.
De Christene Volkspartij streefde het democratiseren van de Katholieke Partij na. Nu is
dit terug aan de orde. Er is meer transparantie nodig van bestuur en meer inspraak mogelijk
van de burger, wat bijvoorbeeld via bindende referenda zou kunnen afgedwongen worden.
Ook buiten de verkiezingsperiode moet men kunnen meedenken, meebeslissen.
Er is een onderlinge afspraak dat de sterkste kandidaten de lijststemmen krijgen. Dus
de rangschikking van de kandidaten heeft bij ons geen belang. Zo is er geen particratie
maar democratie, het volk beslist.
Wij willen een samenleving die steunt op de christelijke waarden gebaseerd op de 10
geboden, die universeel zijn. Zij zijn de meest humane en werkbare fundamenten om een
maatschappij vorm te geven. Respect voor het (zwakke) leven, voor het bezit van de andere,
andermans relatie, voor religie, de waarheid, de zondagsrust, voor het gezag van ouders en
gezag in het algemeen staan centraal.
VCP stelt zich als christelijke partij open voor andere religieuze overtuigingen die onze
speerpunten onderschrijven. Zingeving is belangrijk en dreigt te verdwijnen in onze
‘kapitalistische’ wereld. Religie moet zijn plaats krijgen in de publieke ruimte en mag niet
naar de privésfeer verdrongen worden. Elke ouder moet een school kunnen kiezen waar het
kind recht heeft op onderwijs in zijn levensbeschouwing .

VCP wil het gezin preventief ondersteunen. We zien het gezin als een microsamenleving,
die de basis vormt voor een gezonde harmonieuze maatschappij. Als de gezinnen ontwricht
worden, geraakt de samenleving ontwricht. Daarom is relatie en opvoedingsondersteuning zo
belangrijk.
Het kwetsbare leven verdient ondersteuning en herwaardering. Door goede relationele
en seksuele opvoeding met verantwoordelijkheidszin en ondersteuning van ongewenst
zwangere moeders kan men het prille leven (preventief) beschermen. Een vondelingenluik
mag zeker zijn plaats vinden in elke grootstad. Ook de uitbreiding van palliatieve zorgen is
noodzakelijk voor het bieden van een menswaardig levenseinde.
De oprichting van (gemeente)banken die ethisch bankieren kan ervoor zorgen dat het
voor gemeenten eenvoudiger wordt om veilig geld te lenen tegen goede voorwaarden. Zo is
men niet meer afhankelijk van de grootbanken waar men blindelings op moet vertrouwen.
Gecontroleerde rente innen, geen risico’s nemen en eigen winsten beperken tot 5 % is een
vereiste hiervoor.
Met de slogan ‘Back to the roots’ doen we een oproep om onze Vlaamse identiteit, cultuur,
taal en christelijke wortels te beschermen en door te geven aan de volgende generaties.
Bruggelingen, stem daarom VCP!
Samen sterk!

